Riebiņu novada domes informatīvais izdevums

u

2017. gada APRĪLIS

u Nr. 4 (135)

u Bezmaksas

Veicināsim novada attīstību harmonijā ar dabu un sevi
A

prīli ikviens no mums
sagaida ar cerībām,
ka bargā ziema būs atkāpusies un iestāsies ilgi gaidītais
pavasaris. Tāpat aprīlis jau
daudzus gadus nav iedomājams bez vislatvijas akcijas
Lielā Talka, kas kļuvusi par
unikālu tradīciju, kas vieno
cilvēkus idejai – padarīt mūsu Latviju par zaļu, videi un
cilvēka veselībai labvēlīgu
valsti. Arī Riebiņu novads piedalās talkošanas akcijā. Šogad
pieteiktas 10 talkošanas vietas,
un ceru, ka daudzi novada iedzīvotāji iesaistīsies un piedalīsies gan talkošanas vietās, gan arī savu īpašumu sakārtošanā.
Kā intervijās plašsaziņas līdzekļiem atzina Lielās Talkas patrons – valsts prezidents Raimonds Vējonis –, tad
Lielā Talka ir viens no veidiem, kā mainīt cilvēku domāšanu un darbību. Ar pārliecību varu apgalvot, ka arī
novada attīstība un tā infrastruktūras uzlabošana, iedzīvotāju labklājības un patriotisma veicināšana iet roku
rokā ar zaļu domāšanu. Esam lepni, ka Riebiņu novadā
gan pašvaldība, gan iedzīvotāji savās saimniecībās, pieņemot lēmumus un realizējot jaunas idejas un ieceres,
cenšas vērst uzmanību uz kvalitatīvu un zaļu, videi
draudzīgu dzīvošanu.

Triju gadu laikā kopš vadu Riebiņu novadu, esam paveikuši daudz nozīmīgu darbu: atjaunots ielu apgaismojums
Riebiņu, Stabulnieku un Rušonas pagastu ciematos, Riebiņos realizēts satiksmes drošības projekts, veikta melnā
seguma virskārtas atjaunošana reģionālajam valsts ceļam Viļāni–Preiļi–Špoģi, kas šķērso Riebiņu novada teritoriju 10 kilometru garumā. Novada uzņēmējiem svarīgos ceļus plānojam uzlabot arī turpmāk, jo uzsākta
Eiropas projektu sagatavošana, kas saistīta ar ceļu un
asfaltēto ielu remontdarbiem un būvniecību visos sešos
novada pagastos. Apgūstot Latgales programmas un Lauku atbalsta dienesta administrētās programmas, divu gadu laikā ceļu infrastruktūrā ieguldīsim kopumā ap 3 miljoniem eiro.
Lai Riebiņu novadā būtu patīkami dzīvot pašu iedzīvotājiem un novada ciemiņiem, kā arī aicinātu atgriezties
aizbraukušos, modernizējam pašvaldības iestādes: Galēnu pamatskolā, Riebiņu pirmsskolas izglītības iestādē
un Riebiņu vidusskolā veikta energoefektivitātes uzlabošana, uzstādīts zemes siltumsūknis. Plānots rekonstruēt
Riebiņu sporta laukumu, jo top laukuma un vidusskolas
labiekārtošanas projekts, paredzēta arī hokeja laukuma
ierīkošana.
Gan pašvaldība, gan nevalstiskais sektors un katrs no
mums savā ikdienā cenšas uzlabot, sakārtot un veicināt.
Tieši tādēļ katru gadu piedalāmies Lielajā Talkā, lai savāktu atkritumus, kurus kāds, diemžēl, ir atstājis uz mūsu
zaļās zemes. Taču prieks, ka tādējādi veicinām cilvēku

Iespēja laivot novada ūdeņos

Ziemas ledus ir prom, un upe
pieder drosmīgajiem – airēšanas
sezona ir atklāta. 18. un 19. martā, kā arī 2. aprīlī Riebiņu vidusskolas kanoe laivas ar cilvēkiem sarkanās vestēs varēja vērot vispirms Feimankas upes
krastos, bet pēc tam arī tās ūdeņos.
Pateicoties ūdens pārgājienu
entuziastam Jurim Čižikam, prieku par peldēšanu laivās izbaudīja
daudzi mūsu skolas skolēni, dar-

binieki, kā arī citi ciema ļaudis.
Atpūta svaigā gaisā, adrenalīna
deva uz ūdeņiem un viena labi
pavadīta dienas daļa – pievienotā
vērtība iespējai laivot.
Paldies visām iesaistītajām
personām, kuru entuziasms un
atbalsts ļāva jau otro gadu baudīt
dabu uz ūdens. Pagājušogad mūsu laivas peldēja pa Feimanku,
Dubnu un Rēzeknes upi.
Šoreiz varam lepoties ar drosminiekiem, kurus nenobaidīja auk-

saliedētību. Un jāatzīst, ka šīs akcijas ietvaros ne tikai
tiek savākts, bet arī veidots: jauni stādījumi, puķu dobes
un soliņi.
Protams, ne visiem novada iedzīvotājiem finansiālais
stāvoklis ir tādā līmenī, kādā mēs to vēlētos, tādēļ pašvaldība 2017. gada budžetā pilnībā ir nodrošinājusi visiem pamatskolas un vidusskolas bērniem skolēnu brīvpusdienas, tāpat esam atraduši iespēju izmaksāt bērnu
piedzimšanas pabalstu, jo vēlamies, lai mūsu novadā
dzimst, aug un skolojas daudz bērnu, kuri būs lepni, ka
dzimuši Riebiņu novadā.
Mēdz teikt – dzīvot uz zaļa zara. Tas nozīmē ne tikai
pārticību. Manuprāt, tas vairāk nozīmē ticību un pārliecību, ka, ieguldot milzīgu darbu, piedomājot pie vides,
kurā dzīvojam, ir iespējams sasniegt daudzas būtiskas
virsotnes, sasniegt to zaļo zaru, ko esam iecerējuši. Arī
mēs novadā pēc tā tiecamies. Protams, ceļš vēl ejams
tāls, taču ir gan ticība, gan pārliecība, ka esam uz pareizā
ceļa.
Brīdī, kad pašvaldības informatīvais izdevums nonāks
jūsu rokās, būsiet saņēmuši pērienus ar pūpolzariem un
svinēsiet Lieldienas. Lai jūsu mājās šie svētki ienāk ar
ticību un pārliecību, ka zaļa Latvija ir mūsu pastāvēšanas
identitāte, mūsu patiesais veiksmes stāsts.
Patiesā cieņā,
Riebiņu novada domes priekšsēdētājs
Pēteris Rožinskis

stais ūdens, lai baudītu Feimankas
upi.
Prieks, ka ir cilvēki, kuri prot
aktīvi pavadīt savu brīvo laiku,
un cilvēki, kuri spēj sarūpēt tādu
iespēju. Aicinām ikvienu interesentu vērsties Riebiņu vidusskolā,
jo arī turpmāk pastāv iespēja organizēt braucienus ar kanoe laivām pa ūdenstilpēm.
Riebiņu vidusskolas sporta
skolotāja Mārīte Pokšāne

Tiek dots starts kanoe braucienam Feimankas upes ūdeņos.

Talkošanas vietas Riebiņu novadā

2017. gada 22. aprīlī plkst. 9.00 visā Latvijā startēs pavasara sakoptības akcija – Lielā Talka 2017. Riebiņu novadā uz 1. aprīli tika pieteiktas 10 talkošanas vietas, kurās aicinām piedalīties novada iedzīvotājus.
• Avotiņa apkārtnes sakopšana Riebiņos, aiz SIA «3 Vītolu
staļļi» – koordinators Rolands Naglis, mob. tālr. 26173320.
• Aglonas stacija – koordinators Dainis Alžāns, mob. tālr. 26347445.

• Ondzuļu kapsēta – koordinators Dainis Alžāns, mob. tālr. 26347445.
• Gailīšu kapsēta – koordinatore Iveta Plinta, mob. tālr. 29608702.

• Galēnu ciemats – koordinatore Anna Vanaga, mob. tālr. 26318429.

• Silajāņu ciemats – koordinatore Inga Jurkāne, mob. tālr. 26480852.

• Červoniku apkārtnes sakopšana – koordinators Parfirijs Ivanovs, mob. tālr. 29858484.
• Sīļukalna ciemats – koordinators Arnis Opolais, mob. tālr. 29198120.

• Lielceļa Rudzāti–Stirniene posma Aizpurieši–Kassalieši un meža ceļa Aizpurieši–Vilciņi ceļmalu uzkopšana, mednieku biedrība «Ošasmala». Koordinators Voldemārs
Teilāns, mob. tālr. 29236415.
• Ceļa posms Sīļukalns–Čaunāni, mednieku kolektīvs «Duplets». Koordinators Vitālijs
Slūka, mob. tālr. 26002322.
Pulcēšanās plkst. 9.00 norādītajās talkošanas vietās vai
pie pagastu teritoriālajām pārvaldēm.

Jebkuru neskaidrību gadījumā zvanīt Lielās Talkas koordinatoram
Riebiņu novadā – Rolandam Naglim (mob. tālr. 26173320).

Aktuālākā informācija www.talkas.lv un pašvaldības vietnē www.riebini.lv.
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Par darbiem uz pašvaldības autoceļiem 2017. gadā

Šogad uz Riebiņu novada ceļiem tiek paredzēta liela rosība. Beidzot varēsim realizēt vairākus Eiropas Savienības finansētus projektus, kā arī turpināsim veikt
pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus. Taču, ja runājam par ikdienas uzturēšanu, tad atkal nākas secināt – diemžēl valsts nepilda savus solījumus
un nepalielina finansējumu pašvaldības autoceļu uzturēšanai. 2017. gadā valsts Riebiņu novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanai piešķīra tikai EUR 281 021 jeb
EUR 621,7 uz 1 km gadā. Tas ir tikpat, cik 2016. gadā.
Riebiņu novada bilancē ir 452 km ceļu un ielu, ar šo finansējumu iespējams veikt tikai ceļu attīrīšanu no sniega, planēšanu, asfaltbetona bedrīšu remontu un
avārijas remontdarbus caurbraukšanas nodrošināšanai. Lielāki remontdarbi nav iespējami (salīdzinājumam būvdarbu izmaksas skatīt tabulā Nr. 2).

Riebiņu novada ceļu fonda sadalījums 2017. gadam (tabula Nr. 1):

Mērķdotāciju saņemam atbilstoši 281 021/12 = EUR
23 418,42 mēnesī. Tālāk līdzekļi tiek sadalīti proporcionāli
pagasta ceļu kopgarumam, ņemot vērā ceļu nozīmi un satiksmes intensitāti (visvairāk ceļu ir Rušonas pagastā
~123 km, vismazāk – Sīļukalna pagastā ~50 km). Līdzekļi
var tikt samazināti vai palielināti atkarībā no iepriekšējā
gada bilances (paredzētie līdzekļi pārtērēti vai ietaupīti).
Kā redzams tabulā Nr. 1, šogad 16 % novirzīti ziemas
uzturēšanas darbiem, 3 % – caurteku uzturēšanai, 2 % –
ceļa zīmju uzturēšanai, 15 % – ceļu greiderēšanai, 7 % –
asfalta bedrīšu remontam, 26 % – grants segumu bedru,
iesēdumu un bojāto posmu labošanai, 24 % – grāvju rakšanai, nomaļu kopšanai, zāles pļaušanai un citiem ceļu
kopšanas darbiem. Segumu pārbūvei vai atjaunošanai līdzekļu nepietiek. 7 % tiek rezervēti projektēšanai, administrēšanai un neparedzētiem gadījumiem, kad avārijas
remontdarbi jāveic, piesaistot citu komunikāciju infrastruktūras apsaimniekotājus (elektrība, sakari utt.).
Šīs ziemas ikdienas uzturēšanas darbiem jau izlietoti
apmēram 10 % no kopējā gada finansējuma. Jau martā,
ņemot vērā agro pavasari, ir uzsākti ceļu segumu planēšanas (greiderēšanas) darbi. Jāprecizē, ka segums atsevišķās vietās joprojām ir stipri pārmitrināts, tāpēc notiek
bedru un iebraukto risu pielīdzināšana, bet uz mazākiem
ceļiem bez seguma to nav iespējams izdarīt. Tiklīdz ceļu
stāvoklis un laika apstākļi to ļaus, visi ceļi tiks planēti.
Prognozētās problēmas ar ceļu planēšanas iepirkumu
piepildījās, jo 4 pagastos tas beidzās bez rezultātiem –
nepieteicās neviens komersants. Sīļukalna un Galēnu pagastā ceļus planēs SIA «Krustpils», bet pārējos pagastos
tiks izsludināts jauns konkurss. Ceļu uzturēšanas speciālā
tehnika ir ļoti dārga, nav vajadzīgo speciālistu tās apkalpošanai, kvalitātes un laika termiņu prasības ir ļoti stingras, tāpēc komersanti neriskē iepirkt jaunu tehniku, bet
pašvaldībai nav iespēju veidot savu autotransporta (ceļu
uzturēšanas tehnikas) bāzi to pašu iemeslu un likumdevēju
iebildumu dēļ.
Aprīļa otrā pusē uz vairākiem ceļiem uzsāksim ceļu
lietotājiem nepatīkamus, bet ceļiem ļoti nepieciešamus
darbus – nomaļu grunts uzauguma noņemšana, profilēšana.
Lūdzam būt saprotošiem un iecietīgiem.
Turpināsim pašvaldības autoceļu krustojumus aprīkot
ar ceļa zīmēm, bet maija beigās tiks uzsākts asfalta
bedrīšu remonts. Līdz Jāņiem tiks veikta zāles pļaušana
uz lielākajiem savienojošajiem ceļiem, uz pārējiem ceļiem
un otrreizēja savienojošo ceļu pļaušana tiks uzsākta jūlijā
pēc zāles aktīvās veģetācijas perioda beigām. Pabeigsim
iesāktos un uzsāksim jaunus remontdarbus pieejamo
līdzekļu apjomā. Diemžēl tie var ievilkties uz vairākiem
gadiem – jāizrok sāngrāvji un jāizbūvē caurtekas, jo tikai
tad ir vērts atjaunot grants segumu.
Oficiālās valsts vidējās ceļu uzturēšanas un būvniecības
cenas skatāmas tabulā Nr. 2. Informācija no VAS «Latvijas Valsts ceļi» interneta vietnes www.lvceli.lv (http://lvceli.lv/
faq/#kadas-ir-celu-buvdarbu-izmaksas). Šeit var redzēt
un salīdzināt, cik daudz mēs varam atļauties darīt.
Par Eiropas Savienības finansētajiem projektiem. Beidzot valsts ir atļāvusi šajās programmas startēt arī mazajiem novadiem (bez pilsētām), bet kā vienmēr neiztika bez
aplamībām. Par šīm programmām tika izziņots jau 2014.
gadā, bet reāli programmas tika atvērtas un tapa skaidri
noteikumi tikai 2016. gada otrā pusē. Līdz ar to visas
Latvijas pašvaldības vienlaikus ir uzsākušas gatavošanos
startēt un sakārtot ceļus. Pēc pašvaldības plāna tie jāuzsāk
realizēt no 2018. gada un jāpabeidz līdz 2020. gadam. Ko
tas nozīmē? Ir jāpaspēj izstrādāt tehniskos būvprojektus,

tie jāsaskaņo ar ieinteresētajām valsts institūcijām, blakus
esošo zemju īpašniekiem un programmas kontrolējošām
iestādēm. Šis process var aizņemt vairāk nekā vienu gadu.
Saskaņā ar noteikumiem, nebija iespējams virzīt daudzus
jau izstrādātos Riebiņu novada prioritāro ceļu pārbūves
darbu projektus, citi ir jāpārprojektē, jo valstī mainījusies
augstuma atzīmju koordinātu sistēma. Arī vienlaicīga tik
liela finansējuma piešķiršana visām pašvaldībām novedīs
pie cenu sadārdzinājuma.
Kopumā Riebiņu novads iesniedzis pieteikumu 20 ceļu posmu pārbūvei, ar kopējo ceļu garumu 30,82 km. Paredzēts startēt 3 programmās (nosaukti pirmie projekti, kuriem ir pilnībā gatava dokumentācija, secība nenoteikta):
1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība»
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa «Teritoriju revitalizācija,
reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām» trešās projektu iesniegumu atlases kārtas «Ieguldījumi degradēto teritoriju
revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona un Alūksnes
novada pašvaldībā» ietvaros iesniegtā projekta «Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība» ietvaros, kura mērķis ir teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo
izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Šīs programmas
realizācijai ir nepieciešams uzņēmēju atbalsts (uzņēmēji
garantē radīt darba vietas un/vai investēt savā uzņēmumā
summu tieši proporcionālu ceļu būvniecības ieguldījumiem)
asfaltbetona segas būvniecībai (būvniecības sākums atkarīgs no blakus novadu projektu gatavības – jāstartē kopā):
1.1. Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 15
Opūgi–Runcavnieki km 0,00–0,75 pārbūve;
1.2. Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki km 0,00–1,00 pārbūve;
1.3. Rušonas pagasta pašvaldības Kastīres ciemata
Nr. 15 Upes iela km 0,00–0,62 pārbūve;
1.4. Rušonas pagasta pašvaldības Aglonas stacijas ciemata Nr. 51 Lauku iela km 0,00–0,68 pārbūve.

2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība»
SAM 3.3.1. specifiskā mērķa «Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumu uzņēmējdarbības
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un, balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām trešās projektu iesniegumu atlases kārtas «Ieguldījumi uzņēmējdarbībai
nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas
vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības»»,
kuras mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz mazo (sīko) un vidējo komersantu bez valsts vai pašvaldību
kapitāla daļas, individuālo komersantu, kā arī zemnieku
un zvejnieku saimniecību (uzņēmēji garantē radīt darba
vietas un/vai investēt savā uzņēmumā summu tieši proporcionālu ceļu būvniecības ieguldījumiem) vajadzībām,
asfaltbetona segas būvniecība 2017. gadā:
2.1. Galēnu pagasta pašvaldības autoceļi Nr. 16 Gribolva–Apšu mājas km 0,00–1,0; Nr. 27 Gribolva–ZS
«Liepas» km 0,00–0,40 un Nr. 30 Gribolva–Vecbeči km
0,00–0,45;
2.2. Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļš Nr. 6
Krištobi–Meža Mičulīši posms km 1,11–1,69.

3. Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam
pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos», kura mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku
teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. 2016. gadā iedzīvotāji, uzņēmēji un citi ceļu
lietotāji tika aicināti uz kopsapulcēm pagastos, lai izteiktu savas vēlmes, kurus ceļus remontēt. Lai iegūtu projekta atbalstu, bija nepieciešams savākt ļoti lielu daudzumu detalizētas informācijas (sociāli ekonomisko pamatojumu) – sniegt informāciju par saviem nākotnes plāniem un projektiem, apzināt ceļu lietošanas vajadzības,
piegulošo teritoriju apsaimniekošanas iespējas utt. Diemžēl
atsevišķos pagastos iedzīvotāju aktivitāte bija ļoti zema.
Grants segas izbūve 2017. gadā:
3.1. Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 35 Lubāni–Spuldzeņi–Rušona km 0,00–1,82 pārbūve;
3.2. Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 20
Kliškovas–Sededži–Stupāni km 0,00–1,10 un Nr. 42
Kliškovas–Sededži km 0,00–0,70 pārbūve;
3.3. Silajāņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 9 Kotlerova–Latviešu Balbārži km 0,00–2,50 un Nr. 7 Antāni–
Kotlerova km 1,20–2,10 pārbūve;
3.4. Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi–Kalnacki km 1,00–3,42 pārbūve.
Grants segas izbūve 2018. gadā:
3.5. Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 4
Stabulnieki–Pastari km 0,00–3,43 pārbūve;
3.6. Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 3 Soboļevka–Maltas Trūpi km 0,00–2,0 pārbūve;
3.7. Sīļukalna pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 18
Teilāni–Grāvuļi–Straujupe km 0,55–2,84 pārbūve.
Lielie autoceļu pārbūves darbi sagādās arī neērtības,
var tikt vairāk bojāti materiālu piegādes maršrutu blakus
esošie ceļi, palielināts putekļu daudzums, ierobežota satiksme utt. Izdarīts jau ir daudz, taču vēl joprojām tiek
turpināts liels dokumentācijas sagatavošanas un saskaņošanas darbs. Ne vienmēr viss iet gludi un saskanīgi, bet par
visu var vienoties. Lūdzam būt saprotošiem un iecietīgiem,
un paldies par sadarbību!
Tabula Nr. 2

Riebiņu novada dome
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DOMES LĒMUMI

21. martā notika kārtējā Riebiņu novada domes sēde

Apstiprina mazo grantu konkursa nolikumu
Domes sēdē tika pieņemts lēmums apstiprināt nolikumu mazo grantu projektu konkursam «Ieguldīsim savu
darbu novada attīstībā» Riebiņu novada pašvaldības finansējuma saņemšanai 2017. gadā un izsludināt mazo grantu
projektu konkursu.
Ar domes lēmumu apstiprināta mazo grantu projektu
konkursa «Ieguldīsim savu darbu novada attīstībā» vērtēšanas komisija 6 komisijas locekļu sastāvā: Āris Elsts,
Inese Jakovele, Ilze Kudiņa, Rolands Naglis, Dina Staškeviča un Maigonis Mediņš.

Apmaksā vakcinācijas pret ērču encefalītu
Domes deputāti pieņēma lēmumu apmaksāt vienpadsmit
Riebiņu novada jaunsargu vakcināciju pret ērču encefalītu,
bet domes lietvedei sagatavot garantijas vēstuli ģimenes
ārstiem, pie kuriem ir pierakstīti jaunsargi, par vakcinācijas
pret ērču encefalītu apmaksu. Tāpat uzdots domes ekonomistei sagatavot Jaunsardzes un informācijas centram
rēķinu par veiktajiem maksājumiem ģimenes ārstiem par
jaunsargu vakcināciju.

Nolemts piešķirt projekta atbalsta gadījumā līdzfinansējumu projektam «Starpkultūru tradicionālo deju un
dziesmu parāde» EUR 1200,00 apmērā un projektam
«Spēcīga ģimene – laimīga tauta» EUR 1200,00 no
projektu līdzfinansējumiem paredzētiem līdzekļiem 2017.
gada budžetā. Projektu iesniedzējs – biedrība «Riebiņu
novada attīstības biedrība», kas plāno piedalīties NVO
projektu konkursā «Latgales NVO projektu programma
2017».
Biedrība «Riebiņu novada attīstības biedrība» plāno
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «Latvijas
valsts mežu atbalstītā Latgales kultūras programma 2017»
projektu konkursā iesniegt projektu «Līgo laiva uz ūdeņa». Arī šī projekta atbalsta gadījumā nolemts piešķirt
līdzfinansējumu EUR 850,00.
Projekta atbalstīšanas gadījumā piešķirs līdzfinansējumu
EUR 400,00 apmērā Galēnu kultūrvēstures biedrības projektam «Ik solī, ko speru, veras debesu vārti tepat, virs
Latvijas zemes» no projektiem paredzētā finansējuma.

3.

Nolemts piedalīties projektu konkursā valsts atbalsta
saņemšanai zivsaimniecības attīstībai, iesniedzot projektu
«Zivju resursu aizsardzības, ūdens un vides kvalitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana Riebiņu novada ūdenstilpnēs». Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir no
05.2017. līdz 10.2017. Projekta pasākuma kopējās izmaksas ir EUR 9680,00, pašvaldības līdzfinansējums projekta
atbalstīšanas gadījumā ir 15 % jeb EUR 1452,00, pārējā
summa EUR 8228,00 apmērā – no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
Projektu pieteikumu atbalstīšanas gadījumā nolemts
pašvaldības budžetā ieplānot līdzekļus projektu priekšfinansēšanai pilnā apjomā un pašvaldības līdzfinansējuma
daļu.
Domes deputāti apstiprināja projekta «Atraktīvās novadpētniecības velo un laivu ekspedīcijas Riebiņu novada
jauniešiem un citiem interesentiem» iesniegšanu Valsts
kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «Latvijas valsts mežu
atbalstītā Latgales kultūras programma 2017» projektu
konkursā. Projekta atbalsta gadījumā paredzēt līdzfinansējumu 15 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, tas ir
– EUR 1024,18, tajā skaitā arī PVN 21 % apmērā.
Apstiprināta arī projekta «Ak, Latvija, cik daiļa Tu
esi, Tu, mana dzimtā zeme» iesniegšana Valsts kultūrkapitāla
fonda mērķprogrammas «Latvijas valsts mežu atbalstītā
Latgales kultūras programma 2017» projektu konkursā.
Projekta atbalsta gadījumā tiek paredzēts līdzfinansējums
21 % apmērā no attiecināmajām izmaksām, tas ir EUR
1300,00, tajā skaitā arī PVN 21 % apmērā.

Piešķir finansējumu un paredz līdzfinansējumu
Domes sēdē tika skatīti vairāki lēmumprojekti par finansējuma un līdzfinansējuma piešķiršanu.
Nolemts piešķirt finansējumu Galēnu pamatskolas
audzēkņa dalībai Ķīmijas valsts 58. olimpiādē Rīgā, sedzot
skolēnam un pedagoģei ceļa, naktsmītnes un ēdināšanas
izdevumus saskaņā ar iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem.

Apstiprina dalību projektos
Ar vienbalsīgu lēmumu apstiprināta pašvaldības dalība projektu konkursā valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem
pasākumā «Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju
resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos
izdevumus)». Projekta paredzamais realizēšanas laiks ir
no 05.2017. līdz 10.2017. Projekta pasākuma kopējās izmaksas – EUR 4040,84, pašvaldības līdzfinansējums projekta atbalstīšanas gadījumā ir 15 % jeb EUR 606,14, bet
pārējā summa EUR 3434,70 apmērā – no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.

Ik gadu izglītojamo brīvdienās pedagogi steidz
dalīties pieredzē, apgūt ko jaunu un interesantu. Pavasara brīvdienās šādu iespēju sniedz pedagoģiskās pieredzes konferences. Šogad 17. martā 2. starptautiskā
un 7. starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference
«Izglītojamo kompetenču pilnveides iespējas mācību
un audzināšanas procesā» norisinājās Dagdas vidusskolā.
Konferencē piedalījās vairāk nekā 200 pedagogi no
Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un Polijas. Šī tradīcija
aizsākta Viļānos, lai skolotājiem nepietrūktu savstarpējās
saskarsmes.
Konferences mērķis bija pedagogu radošās darbības
un metodiskā darba labās prakses popularizēšana mācību
un audzināšanas darbā, kā arī interešu izglītībā, kas veicina izglītojamā kompetenču attīstību, kas mūsdienu globalizācijas, informācijas tehnoloģiju attīstības un vērtību plurālisma apstākļos izglītojamajiem ļauj veiksmīgi darboties
personisko un sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanai.
Konferences atklāšanā tās dalībniekus uzrunāja Dagdas novada izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja
Marija Micķeviča, vienlaikus arī konferences organizatore.
Skolotāju apspriedes dalībniekus apsveica Dagdas novada
domes priekšsēdētāja Sandra Viškure, Dagdas vidusskolas

direktore Vija Gekiša, kā arī Viļānu vidusskolas un Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārstāvji.
Šajā skolotājiem nozīmīgajā pasākumā piedalījās arī
mūsu novada pedagogi no visām izglītības iestādēm.
Turklāt astoņi skolotāji no Riebiņu vidusskolas uzstājās
dažādās sekcijās: «Dabaszinības» (Laila Vibornā, Alla
Solovjova, Jeļena Saulīte), «Skolēnu kompetenču pilnveides
iespējas mācību un audzināšanas procesā» (Rita Pudāne),
«Sākumskola» (Solvita Volonte un Skaidrīte Vulāne), «Valodas» (Diāna Bravacka) un «Sociālās zinātnes» (Sandra
Eiduka). Katra skolotāja, konferences dalībniece, ir apmierināta ar paveikto darbu, apkopoto materiālu, kā arī ar
pašu uzstāšanos, jo tā bija lieliska iespēja dalīties ar kolēģiem savā pieredzē. Bet tas, kurš dod, saņem arī pretī,
jo Dagdā gūtas daudzas idejas, citādas pieejas, jauni metodiskie paņēmieni. Ļoti interesanti bija dzirdēt arī citu
valstu kolēģu pieredzes stāstus, salīdzināt izglītības sistēmu, izaicinājumus un sasniegumus ar savējiem.
Dienas otrajā pusē visiem konferences dalībniekiem
bija izdevība darboties dažādās meistarklasēs, sākot no
angļu valodas un matemātikas un beidzot ar rotu darināšanu un vides spēlēm, kur ikviens varēja atrast sev visinteresantāko nodarbi.

9. martā Roberta Mūka muzejā tikās Riebiņu
novada izglītības iestāžu padomes. Skolu padomju locekļiem bija iespēja ne tikai pārrunāt jautājumus par
novada izglītības iestāžu attīstību, bet arī piedalīties
izstādes «Mirkļu medus» atklāšanā. Šajā izstādē
skatāma Aivara Ušpeļa keramika un Vēsmas Ušpeles
gleznas.
Atraktīvā un savdabīgā māksliniece Vēsma Ušpele
pastāstīja par darbu tapšanu, pieredzēto un izdzīvoto
mākslas plenēros, gleznu tapšanas noslēpumiem, mākslinieces draudzību ar kolēģēm daudzu gadu garumā. Viņas
mīļākā un biežāk izmantotā ir sarkanā krāsa.
Izstādē apskatāmi ziedi un ainavas. Gleznas ir ekspresīvas, no tām plūst enerģija, kas dod pozitīvu lādiņu
un rosina darbībai. Sarkanās magones, zeltainās saulespuķes, Lūznavas muižas dīķa ūdensrozes, zilais rudzupuķu
klēpis – viss sajūsmina un liek sirdij priecāties. Ainavās
jūtams dabas dzīvinošais spēks. Interesanti ir keramikas

veidojumi: vāzes, podi, bļodas un citi trauki – savdabīgi
pēc formas un noformējuma. Lielākoties izstādē redzama
svēpētā keramika, kur līdzās ikdienā lietojamiem traukiem
apskatāmi arī suvenīri, kas kalpo kā piemiņas lietas. Šī
izstāde Roberta Mūka muzejā būs skatāma vēl līdz 18.
aprīlim.
Savukārt radošās grupas «Mūka ķēķis» dalībnieces
Evelīna Visocka, Margarita Krole, Biruta Čaunāne un
Irēna Krastiņa iepazīstināja klātesošos ar saviem jaunākajiem dzejoļiem. Tāpat pasākuma dalībniekiem bija
iespēja iepazīt muzeja ekspozīcijas un Galēnu pagasta
vēsturi.
Mēs visi šo laiku aizvadām Latvijas simtgades gaidās, domājam par labajiem darbiem, ko mūsu senči
paaudžu paaudzēs ir veltījuši un mēs paši šodien veltām
savai tēvu zemei, tāpēc Roberta Mūka muzejs aicina
katru un ikvienu Riebiņu novada iedzīvotāju izstāstīt savas dzimtas stāstu. Jūs varat iesūtīt uzrakstīto dzimtas

stāstu elektroniski rmmg@inbox.lv vai iesniegt muzejā
papīra formātā – drukātu vai rokrakstā. Ja rakstīšanai
nevarat atlicināt laiku, varat atnākt uz muzeju un izstāstīt
savu stāstu.
Priecāsimies, ja pārskatīsiet arī savus foto albumus
un interesantākās fotogrāfijas, kas parāda dažādus cilvēkus, notikumus, vietas vai kādas citas norises, iesniegsiet
muzejā – pēc ieskenēšanas fotogrāfijas saņemsiet atpakaļ. Mēs būtu bezgala bagāti, ja 2018. gadā muzejā
varētu skatīt izstādi «Simts gadi fotogrāfijās un dzimtu stāstos» – šis materiāls atklātu mūsu novada vēsturi,
iepazīstinātu ar cilvēkiem, kas šo vēsturi rada, apliecinātu mūsu spēku un uzticību savai dzimtajai zemei. Mēs
ļoti ceram uz jūsu atsaucību un jau iepriekš sakām –
paldies!

Martā Galēnu pamatskolas 9. klases un Riebiņu
vidusskolas 7. un 8. klases skolēniem bija iespēja apmeklēt Eiropas Savienības (ES) māju mūsu galvaspilsētā,
kur saņēmām daudz izzinošas un interesantas informācijas. Tika stāstīts par ES veidošanās vēsturi, institūcijām un Latvijas Republikas lomu Eiropas valstu
saimē. Skolēniem bija iespēja gan papildināt savas zināšanas, gan uzdot jautājumus. Par pareizām atbildēm
paši aktīvākie saņēma arī balvas.

Tāpat tikām iepazīstināti ar Eiropas eksāmenu, kurš
notiks šī gada 9. maijā un kurā katram būs iespēja pārbaudīt savas zināšanas, kā arī saņēmām plakātus, bukletus, grāmatas un pildspalvas.
Jāpiebilst, ka skolēni apmeklēja arī Rīgas domi un
Okupācijas muzeju, kur ekskursijas ietvaros skolēni tika
iepazīstināti ar Latvijas vēsturi. Tāpat tika apmeklēta
Latvijas Nacionālā bibliotēka, kā arī batutu parks un –
Ādažu čipsu fabrika. Ekskursija pa uzņēmumu, kartupeļu,

paciņu un kraukšķīgo čipsu kalni ļāva ieskatīties rūpnīcas
ikdienā un našķa būtībā.
Mēs esam ļoti pateicīgi Eiropas mājai par aicinājumu
un transporta izdevumu apmaksu, kā arī Riebiņu novada
pašvaldībai par atbalstu. Tas bija brīnišķīgs ceļojums
pirms pavasara brīvdienām.

Ar Riebiņu novada domes sēžu lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.riebini.lv
sadaļā Sēžu lēmumi.

Skolotāji bērnu brīvlaikā tiekas konferencē Dagdā

Novada pedagogu kopbilde konferencē Dagdā.

Konferences noslēgumā izskanēja sirsnīgi pateicības
vārdi pasākuma organizatoriem, atzinība par saistoši un
ļoti lietderīgi pavadīto dienu, kā arī, protams, pārliecība
par to, ka nākamgad starptautiskā pedagogu konference
Latgalē gaidāma Ludzā un ka tā atkal būs tikpat sirsnīga
un noderīga pedagogu tikšanās.
Rita Pudāne,
Riebiņu novada klašu audzinātāju MA vadītāja

Novada izglītības iestāžu padomes tiekas Galēnos

R. Mūka muzeja vadītāja
Marta Binduka

Mācību brauciens uz Eiropas Savienības māju Rīgā

Sociālo zinātņu MA vadītāja
Inna Zenovjeva

4.
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Trenažieri pieejami arī Sīļukalnā

Tā kā Sīļukalna pagasta iedzīvotāji ir izrādījuši interesi par
trenažieru izmantošanu, sākot ar šī gada 5. aprīli, tie būs pieejami
trešdienās no plkst. 17.00 līdz 19.00 Sīļukalna pagasta teritoriālās
pārvaldes ēkas 2. stāvā, Latgales ielā 1A, Sīļukalna pagasta Sīļukalnā. Informācija pa tālr. 29188523 vai 65326202.

PASĀKUMI APRĪLĪ

Riebiņu KC

F 17. aprīlī plkst. 13.00 Lieldienu svinēšana visai ģimenei – lieliem un maziem. Meklēsim nozagto pārsteiguma
Zelta olu, iesim rotaļās, ripināsim olas un svinēsim Lieldienas. Līdzi jāņem skaistākā un stiprākā ola. Pasākuma
dress code: olu un konču RAIBAIS. Ieeja – bez maksas.

Galēnu KN

F 16. aprīlī plkst. 13.00 koncerts, uzstājas Galēnu KN
vokāli instrumentālā grupa, bet plkst. 13.30 teātra izrāde
«Ontons i rodne» (Danskovītes komēdija), ko rāda teātra
kolektīvs «Puncuļīši».
F 22. aprīlī plkst. 14.00 S. Tokalova filmas «Tas, ko
viņi neredz» demonstrācija. Ieejas maksa – EUR 2. Lielās
Talkas dalībniekiem ieeja – bez maksas.
F 29. aprīlī plkst. 13.00 vecākās paaudzes atpūtas pēcpusdiena un groziņballe. Līdzi jāņem laba oma un mazs
groziņš.

Silajāņu KN

F 17. aprīlī plkst. 14.00 Lieldienu pasākums mammām,
tētiem, bērniem, vecmāmiņām un vectētiņiem «Nu atnāca
Lieldieniņa!» ar mīklu minēšanu, stafetēm un rotaļām.
F 22. aprīlī plkst. 18.00 diskotēka skolēniem.

Rušonas KN

F 17. aprīlī plkst. 12.00 Lieldienu rotaļu pasākums
bērniem «Raibās Lieldienas…».
F 21. aprīlī plkst. 19.00 teātra kolektīvs aicina uz
jautru satikšanos «Joki uz abām kabatām». Ieeja – bez
maksas.
F 21. aprīlī plkst. 22.00 balle, spēlē grupa «Covers
Crew». Ieejas maksa – EUR 3.
F 28. aprīlī plkst. 14.00 bērnu koncerts «Aprīļa pilieni».

Stabulnieku KN

F 22. aprīlī plkst. 22.00 pavasara balle kopā ar grupu
«Ginc & Es». Ieejas maksa – EUR 4.

Sīļukalna KN

F 16. aprīlī plkst. 22.00 Lieldienu balle. Spēlē grupa

«Galaktika». Ieejas maksa līdz plkst. 23.00 – EUR 4, pēc
tam – EUR 5.
F 17. aprīlī plkst. 11.30 Baltinavas amatierteātra «Palādas» Danskovītes komēdija «Ontans i Anne» 9. daļa. Ieejas maksa – EUR 3, skolēniem – EUR 1,50.
F 22. aprīlī plkst. 19.00 Sīļukalna šova deju grupas 15
gadu jubilejas pasākums. Ieeja – bez maksas.
F 29. aprīlī plkst. 22.00 balle, spēlē grupa «Liepavots».
Ieejas maksa – EUR 4.

Riebiņu centrālā bibliotēka

F No 7. aprīļa Voldemāra Kokareviča darbu izstāde
«Riebiņu novads gleznās».
F No 7. aprīļa bibliotēkas bērnu nodaļā fotogrāfiju izstāde «Atmiņu kaleidoskops».
F No 18. aprīļa novadpētniecības izstāde, veltīta Riebiņu bibliotēkas 60 gadu jubilejai «Laiks bibliotēkai».
F 19. aprīlī plkst. 13.00 tējas laiks ar Roberta Mūka muzeja vadītāju Martu Binduku no cikla «Novada stāsti».

Ar visiem aprīlī paredzētajiem pasākumiem, literārajām
un tematiskajām izstādēm plašāk var iepazīties pašvaldības
vietnē www.riebini.lv, portālā www.biblioteka.lv vai sekojot
sociālajos tīklos http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/
un http://facebook.com/riebinubiblioteka
* Notikumu kalendārā iespējamas izmaiņas, tādēļ lūgums sekot informācijai afišās!

Atgādinājums novada iedzīvotājiem
par atkritumu līgumu slēgšanu

Katra nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs ir atbildīgs par sadzīves atkritumu savākšanu un
izvešanu no tā īpašumā vai valdījumā esošas teritorijas. Vēlamies iedzīvotājiem atgādināt par
nepieciešamību noslēgt līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, kā arī pateikties tiem iedzīvotājiem,
kuri ir jau laikus noslēguši līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu. Sīkāka informācija par atkritumu
līguma noslēgšanu ir pieejama Riebiņu novada domē, kā arī pagasta teritoriālajās pārvaldēs.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 75. panta 2. daļu par sadzīves
atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā
uzliek naudas sodu – fiziskajām personām, sākot no EUR 70,00 līdz 700,00.
A. Onužāns
Riebiņu novada vecākais kārtībnieks

Projekta «Sporto visa klase» ceļojošā
kausa izcīņa Riebiņos

31. martā Riebiņu vidusskolā sabrauca trešklasnieki no 13
Latvijas skolām. Ap 300 jauno
sportot gribētāju no Viļānu,
Līvānu, Rēzeknes, Salas, Daugavpils, Ludzas, Lielvārdes, Aizkraukles un Riebiņu novada
sacentās jautrajās stafetēs. Bērniem bija jāveic piecas uz koordināciju, ātrumu, veiklību un
sadarbību vērstas stafetes.
Stafetes, kā arī balvas katram
dalībniekam sarūpēja Latvijas
olimpiskā komiteja (LOK), bet
uzņemt un novadīt sacensības,
kā arī papildināt balvu skaitu bija uzticēts Riebiņu novada vidusskolai. Tādēļ milzīgs paldies jāsaka Riebiņu vidusskolas direktorei,
Riebiņu novada sporta skolotājiem
un Riebiņu vidusskolas kolektīvam, kā arī skolēniem un absolventiem, kuri piedalījās šajā procesā.
Riebiņu vidusskolas 3. klase
sīvā cīņā, zaudējot tikai par vienu
punktu, ierindojās 4. vietā, bet visveiklākie izrādījās kaimiņi – Viļānu vidusskola, 2. vietā – Aizkraukles novada vidusskola, savukārt 3. vietā ierindojās Salas
vidusskola.
Taču šie rezultāti ir tikai aisberga redzamākā daļa. Klasēm
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Draudzīga un saliedēta – Riebiņu vidusskolas 3. klase ar sporta skolotāju
Mārīti Pokšāni projekta «Sporto visa klase» ietvaros ierindojās ceturtajā vietā.

tāpat bija jāiesniedz vispārējās
fiziskās sagatavotības vingrojumu
rezultāti, latviešu valodas un matemātikas diagnosticējošo darbu
rezultāti, kā arī jāprezentē kāds
labs klases darbs. Viss tiek virzīts
uz klases saliedētību un tieksmi
pilnveidoties visos virzienos.
Pateicoties šim projektam, bērni papildus sporto 3 reizes nedēļā, bet viena no nodarbībām notiek ārā. Paldies vecākiem, skolas vadībai un pašvaldībai par iesaistīšanos un atbalstu – noteikti
visi esam ieguvēji.

Projektā «Sporto visa klase»
piedalās vairāk nekā 80 3. klases
kolektīvi no 49 novadiem.
Projektu organizē LOK sadarbībā ar «Olimpisko Solidaritāti», pašvaldībām un Latvijas
Futbola federāciju.
Sekot projekta notikumiem
var http://sportovisaklase.olimpiade.lv, kā arī Riebiņu vidusskolas mājaslapā.
Riebiņu vidusskolas
sporta skolotāja
Mārīte Pokšāne

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales
reģiona brigādes Preiļu daļa
2017. gada februārī saņēma 16
operatīvos izsaukumus. Ugunsdzēsēji izbrauca 5 reizes uz glābšanas darbiem, vienu maldinājumu un 10 ugunsgrēkiem, pieciem
no tiem iespējamais iemesls varētu būt apkures iekārtu eksplutācijas pārkāpumi (sodrēju aizdegšanās dūmvadā, krāsns pārkurināšana), savukārt pieciem ugunsgrēkiem iespējamais iemesls varētu būt īssavienojums elektroinstalācijā. Lielākais ugunsgrēks
bija Preiļu novada Saunas pagastā, Jaunie Mozuļi, kur nodega
dzīvojamā māja un vasaras virtuve.
Iestājoties pavasarim, atgādinām, ka kūlas dedzināšana apdraud cilvēku īpašumu, veselību
un dzīvību, kā arī rada būtisku
kaitējumu dabai! Par kūlas dedzināšanu ir paredzēta administratīvā atbildība atbilstoši Latvijas Administratīva pārkāpumu kodeksa 179. panta 4. daļai – naudas sods no EUR 280–700.

VUGD Latgales reģiona
brigādes Preiļu daļas
inspektors Ēriks Pastars
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